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Autorisatiebesluit Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten 

behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs, Rijksdienst voor 

Identiteitsgegevens

Datum: 30 mei 2016
Kenmerk: 2016-0000283733

In het verzoek van 12 april 2016, 2016-0000225588, heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor de 
systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met taken op het 
gebied van studiefinanciering en daaraan gerelateerde taken.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt 
besloten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen 

Artikel 1 

In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs;
b. de Wet BRP: de Wet basisregistratie personen;
c. het Besluit BRP: het Besluit basisregistratie personen;
d. de basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;
e. de systematische verstrekking: de systematische verstrekking, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de 
Wet BRP;
f. de systeembeschrijving: de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het Besluit BRP;
g. de persoonslijst: de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;
h. de ingeschrevene: de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP;
i. de ingezetene: de ingezetene, bedoeld in artikel 1.1, onder f, van de Wet BRP;
j. autorisatietabelregel: de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking van gegevens, 
bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;
k. de afnemersindicatie: de codering die de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanduidt 
in verband met de uitvoering van dit besluit en die is vermeld in de autorisatietabelregel;
l. de spontane verstrekking van gegevens: de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste 
lid, onder a, van het Besluit BRP;
m. de verstrekking van gegevens op verzoek: de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, 
eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het aantal personen waarover informatie wordt 
verstrekt per verzoek ten hoogste tien bedraagt;
n. een actueel gegeven: een gegeven dat overeenkomstig de systeembeschrijving als actueel gegeven 
in de basisregistratie personen is vermeld;
o. een infrastructurele wijziging: een wijziging van de Categorie Verblijfplaats die overeenkomstig de 
systeembeschrijving wordt beschouwd als een infrastructurele wijziging;
p. de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens: de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
q. het basisregister onderwijs (BRON): het register bedoeld in artikel 24b van de Wet op het onderwijs-
toezicht;
r. diplomaregister: het diplomaregister als bedoeld in de Wet op het diplomaregister;
s. register vrijstellingen en vervangende leerplicht: het register vrijstellingen en vervangende 
leerplicht zoals bedoeld in artikel 24k2 van de Wet op het onderwijstoezicht;
t. staatsexamen: een staatsexamen als bedoeld in artikel 1 van het Staatsexamenbesluit VO van 28 juli 
2000, of artikel 1 van het Staatsexamenbesluit Nederlandse als tweede taal van 14 oktober 1993;
u. lerarenbeurs: de lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom, als bedoeld in de Regeling leraren-
beurs voor scholing en zij-instroom 2009-2012;
v. telkind WSF 2000: de ingeschrevene die ouder is dan 11 jaar en jonger is dan 19 jaar, en kind is van 
de ouders of van een van de ouders van de studerende, zoals bedoeld in artikel 3.9, vijfde lid onder b, 
van de Wet op de studiefinanciering 2000;
w. telkind WTOS: de ingeschrevene die telkind is als bedoeld in artikel 2.27 Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten;
x. BES-eilanden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
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y. onderwijsvolger: de ingeschrevene die voor de uitvoering van de Wet studiefinanciering 2000, Wet 
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of de Les- en cursusgeldwet, staat ingeschreven 
bij de Dienst Uitvoering Onderwijs;
z. Gemachtigde: de ingeschrevene die door een onderwijsvolger rechtsgeldig is gemachtigd.

Paragraaf 2. De spontane verstrekking van gegevens aan de Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap 

Artikel 2 

1. Zodra de afnemersindicatie bij de persoonslijst van een ingeschrevene is opgenomen worden aan 
de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eenmaal de gegevens verstrekt die zijn 
opgenomen in bijlage I bij dit besluit voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoons-
lijst van de ingeschrevene.

2. Indien een gegeven dat is opgenomen in bijlage I op de persoonslijst van een ingeschrevene 
wordt gewijzigd, verwijderd of opgenomen en de afnemersindicatie als actuele aanduiding bij deze 
persoonslijst is vermeld, krijgt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deze wijziging, 
verwijdering of opname van het gegeven verstrekt.

3. De verstrekking bevat bij de wijziging van een gegeven het gegeven zoals dit luidde voor de 
wijziging en het gegeven zoals dit luidt na de wijziging. Bij een verwijdering van een gegeven 
bevat de verstrekking het verwijderde gegeven. Bij een eerste opneming van een gegeven op de 
persoonslijst bevat de verstrekking het opgenomen gegeven. De verstrekking bevat tevens het 
administratienummer van de ingeschrevene, dat als actueel gegeven op de persoonslijst is 
vermeld.

4. De verstrekking aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van de 
wijziging van het administratienummer van de ingeschrevene bevat een set identificerende 
gegevens en de ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie 
Persoon. De verstrekking vindt plaats overeenkomstig hetgeen is bepaald in de systeembeschrij-
ving.

Artikel 3 

1. Op de selectiedatum wordt eenmalig de afnemersindicatie bij de persoonslijst van een ingeschre-
vene opgenomen, indien de ingeschrevene ingezetene is en in de maand van de selectie de leeftijd 
van 2 jaar en 10 maanden heeft bereikt en jonger is dan 18 jaar.

2. Jaarlijks wordt omstreeks 1 februari de afnemersindicatie bij de persoonslijst van een ingeschre-
vene opgenomen, indien de ingeschrevene ingezetene is en in de maand van de selectie de leeftijd 
van 2 jaar en 6 maanden heeft bereikt en jonger is dan 18 jaar.

3. Zodra de gegevens “01.03.10 geboortedatum persoon”, “07.68.10 eerste inschrijving GBA” en/of 
“08.14.20 datum vestiging in Nederland” op de persoonslijst van een ingeschrevene zijn opgeno-
men of gewijzigd, wordt de afnemersindicatie bij de persoonslijst van de ingeschrevene opgeno-
men, indien de ingeschrevene ingezetene is en tevens de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden heeft 
bereikt en jonger is dan 18 jaar.

4. De afnemersindicatie wordt tevens op verzoek van de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap bij de persoonslijst van een ingeschrevene opgenomen. De Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om de opneming indien de ingeschrevene:
a. een persoon is die is opgenomen in het basisregister onderwijs;
b. een leerling is als bedoeld in de Les- en cursusgeldwet ter zake van wie lesgeld is verschuldigd 

op grond van artikel 3 van die wet;
c. een studerende is als bedoeld in de Wet op de studiefinanciering 2000 in de zin van artikel 1.1., 

die een schriftelijk verzoek om toekenning van studiefinanciering heeft ingediend op grond van 
artikel 1.3 van die wet;

d. een debiteur is als bedoeld in de Wet op de studiefinanciering 2000, die zich heeft verplicht tot 
terugbetaling van de studieschuld, bedoeld in artikel 6.2 van die wet;

e. een debiteur is die verplicht is tot betaling van een bedrag als bedoeld in artikel 3.27 van de 
Wet op de studiefinanciering 2000;

f. een ouder is als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 van wie de bijdrage, bedoeld in 
paragraaf 3.3 van die wet, door de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt vastgesteld;

g. een ouder is als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 van wie het kind een basisbeurs 
voor uitwonende studenten bedoeld in artikel 3.6 van die wet heeft aangevraagd;
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h. een wettelijk vertegenwoordiger is die op grond van artikel 1.3, eerste lid onder a, punt 1, van 
de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten een aanvraag voor een tegemoet-
koming heeft gedaan;

i. een leerling of student is die op grond van artikel 1.3, eerste lid onder b, dan wel eerste lid 
onder a, tweede en derde punt van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkos-
ten een aanvraag voor een tegemoetkoming heeft gedaan;

j. een leerling of student is die op grond van de hoofdstukken 5 en 10 van de Wet tegemoetko-
ming onderwijsbijdrage en schoolkosten een aanvraag voor een tegemoetkoming heeft 
gedaan;

k. een leerling is ten behoeve van wie een aanvraag is ingediend als bedoeld in artikel 1.3 van de 
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

l. een debiteur is die op grond van de artikelen 6.1 en 6.2 of 7.3 van de Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten verplicht is tot terugbetaling;

m. een aankomende student is die zich bij de Dienst Uitvoering Onderwijs heeft aangemeld voor 
inschrijving als bedoeld in artikel 7.37, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek, of;

n. een persoon is die is opgenomen in het register vrijstellingen en vervangende leerplicht als 
bedoeld in artikel 24k2 van de Wet op het onderwijstoezicht.

5. De afnemersindicatie wordt niet bij de persoonslijst van een ingeschrevene opgenomen, indien de 
afnemersindicatie reeds als actuele aanduiding bij de persoonslijst van de ingeschrevene is 
vermeld.

Artikel 4 

De afnemersindicatie wordt op verzoek van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
verwijderd als actuele aanduiding bij de persoonslijst van een ingeschrevene. De Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt in ieder geval om de verwijdering, indien de ingeschre-
vene niet (meer) behoort tot een doelgroep als vermeld in artikel 3, vierde lid, onderdelen a tot en met 
n.

Paragraaf 3. De verstrekking van gegevens op verzoek aan de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 

Artikel 5 

1. Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt op zijn verzoek een gegeven 
verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven 
betreft dat is opgenomen in bijlage I tot en met XIII en bijlage XV tot en met XVII bij dit besluit.

2a. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage I en bijlage XV, indien de ingeschrevene een persoon is die is opgenomen 
in het basisregister onderwijs.

2b. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage II en bijlage XV, indien de ingeschrevene een leerling is als bedoeld in de 
Les- en cursusgeldwet ter zake van wie lesgeld is verschuldigd op grond van artikel 3 van die 
wet.

2c. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage III en bijlage XV, indien de ingeschrevene een studerende is als bedoeld in 
de Wet op de studiefinanciering 2000, die een schriftelijk verzoek om toekenning van studiefinan-
ciering heeft ingediend op grond van artikel 1.3 van die wet.

2d. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage XI en bijlage XV, indien de ingeschrevene een debiteur is als bedoeld in de 
Wet op de studiefinanciering 2000, die zich heeft verplicht tot terugbetaling van de studieschuld, 
bedoeld in artikel 6.2 van die wet.

2e. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage V en bijlage XV, indien de ingeschrevene een wettelijk vertegenwoordiger 
is die op grond van artikel 1.3, eerste lid onder a, punt 1, van de Wet tegemoetkoming onderwijs-
bijdrage en schoolkosten een aanvraag voor een tegemoetkoming heeft gedaan.

2f. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage VI en bijlage XV, indien de ingeschrevene een leerling of student is die op 
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grond van artikel 1.3, eerste lid onder b, dan wel eerste lid onder a, tweede en derde punt van de 
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten een aanvraag voor een tegemoetko-
ming heeft gedaan.

2g. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage V en bijlage XV, indien de ingeschrevene een leerling of student is die op 
grond van hoofdstuk 5 en hoofdstuk 10 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 
schoolkosten een aanvraag voor een tegemoetkoming heeft gedaan.

2h. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage VII en bijlage XV, indien de ingeschrevene een leerling is ten behoeve van 
wie een aanvraag is ingediend als bedoeld in artikel 1.3 van de Wet tegemoetkoming onderwijs-
bijdrage en schoolkosten.

2i. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage IV en bijlage XV, indien de ingeschrevene een debiteur is die op grond van 
artikel 6.1 en 6.2 of 7.3 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten verplicht 
is tot terugbetaling.

2j. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage VIII, indien de ingeschrevene een partner in de zin van artikel 1.1 van de 
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten is van een debiteur ten aanzien van wie 
de draagkracht wordt berekend op grond van artikel 2.23 van de Wet tegemoetkoming onderwijs-
bijdrage en schoolkosten.

2k. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage I en bijlage XV, indien de ingeschrevene een aankomende student is die 
zich bij de Dienst Uitvoering Onderwijs heeft aangemeld voor inschrijving als bedoeld in artikel 
7.37, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2l. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage XII en bijlage XV, indien de ingeschrevene een debiteur is die verplicht is 
tot betaling van een bedrag als bedoeld in artikel 3.27 van de Wet op de studiefinanciering 2000.

2m. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage IV en bijlage XV, indien de ingeschrevene een ouder is als bedoeld in de 
Wet studiefinanciering 2000 van wie de bijdrage, bedoeld in paragraaf 3.3 van die wet, door de 
Dienst Uitvoering Onderwijs wordt vastgesteld.

2n. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage IV en bijlage XV, indien de ingeschrevene een ouder is van wie het aantal 
telkinderen WFS 2000 of telkinderen WTOS moet worden vastgesteld.

2o. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage IX indien de ingeschrevene een telkind WSF 2000 of een telkind WTOS is.

2p. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage VII en bijlage XV, indien de ingeschrevene een ouder is als bedoeld in de 
Wet studiefinanciering 2000 van wie het kind een basisbeurs voor uitwonende studenten bedoeld 
in artikel 3.6 van die wet heeft aangevraagd.

2q. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage V, bijlage XV en bijlage XVI, indien de ingeschrevene een partner is als 
bedoeld in artikel 3 en 9 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen die de student 
heeft vermeld in zijn schriftelijke aanvraag als genoemd in artikel 3.4 of 3.5 van de Wet op de 
studiefinanciering 2000.

2r. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage VIII, indien de ingeschrevene een partner is als bedoeld in artikel 3 en 9 
van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen van een debiteur ten aanzien van wie de 
draagkracht wordt berekend op grond van de artikelen 6.10, 6.14, 10a.10 en 10a.11 van de Wet op 
de studiefinanciering 2000.

2s. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage VII en bijlage XV, indien de ingeschrevene een persoon is aan wie 
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onverschuldigd is betaald door de Dienst Uitvoering Onderwijs en artikel 7.4 van de Wet 
studiefinanciering 2000 van toepassing is.

2t. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage V en bijlage XV, indien een student is ingeschreven voor het volgen van 
hoger onderwijs aan een opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.14, tweede lid van 
de Wet op de studiefinanciering 2000.

2u. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage VIII, indien de ingeschrevene aanvrager is van een lerarenbeurs voor 
scholing en zij-instroom als bedoeld in de Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 
2009-2011.

2v. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage VIII, indien de ingeschrevene zich heeft aangemeld voor deelname aan een 
staatsexamen als bedoeld in artikel 1 van het Staatsexamenbesluit VO van 28 juli 2000, of artikel 
1 van het Staatsexamenbesluit Nederlandse als tweede taal van 14 oktober 1993.

2w. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage X, indien het een ingeschrevene betreft van wie het diploma, zoals 
bedoeld in de Wet op het diplomaregister, moet worden geregistreerd in het diplomaregister.

2x. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage XIII, indien het een ingeschrevene betreft die studerende is in de zin van 
de WSF BES, die van de BES-eilanden is vertrokken en debiteur is die verplicht is tot betaling van 
een bedrag als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet studiefinanciering BES.

2y. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage I, indien de ingeschrevene een persoon betreft die is opgenomen in het 
register vrijstellingen en vervangende leerplicht als bedoeld in artikel 24k2 van de Wet op het 
onderwijstoezicht.

2z. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage IX, indien het een ingeschrevene betreft die optreedt als gemachtigde van 
een onderwijsvolger.

2aa. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage IX, indien het een ingeschrevene betreft die verzoekt om een beoordeling 
van zijn buitenlandse diploma behaald binnen de Europese Unie ter verkrijging van een 
onderwijsbevoegdheid in Nederland en een aanvrager is als bedoeld in artikel 1, sub c, van de 
Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties onderwijspersoneel.

2ab. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage IX, indien het een ingeschrevene betreft die op basis van een buiten de 
Europese Unie behaald bewijsstuk als bedoeld in artikel 33, eerste lid, onder b, Wet op het 
voortgezet onderwijs verzoekt om verlening van de bevoegdheid tot het geven van voortgezet 
onderwijs als bedoeld in artikel 33a van de Wet op het voortgezet onderwijs.

2ac. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage IX, indien het een ingeschrevene betreft die, conform de Beleidsregel 
afdoening verzoeken om toestemming tot het voeren van de Nederlandse titulatuur, verzoekt om 
toestemming als bedoeld in artikel 7.23, lid 3, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschap-
pelijk onderzoek tot het voeren van Nederlandse titulatuur.

2ad. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage IX, indien het een ingeschrevene betreft die verzoekt om op basis van een 
buitenlandse opleiding in Nederland een cultuurberoep te mogen uitoefenen en een aanvrager is 
als bedoeld in artikel 1 van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties cultuurberoepen.

2ae. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage IX, indien het een ingeschrevene betreft die verzoekt om op basis van een 
buitenlandse opleiding in Nederland een beroep in de kinderopvang te mogen uitoefenen en een 
aanvrager is als bedoeld in artikel 1, sub a, van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties 
kinderopvangpersoneel.

2af. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
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opgenomen in bijlage XVII, indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 22, onder b, van de Paspoortwet.

3. Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden geen gegevens verstrekt, indien 
een of meer van de gegevens waarvan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij zijn 
verzoek gebruik heeft gemaakt, niet is opgenomen in bijlage I tot en met XIII en bijlage XV tot en 
met XVII bij dit besluit.

Paragraaf 4. De verstrekking van adresgegevens op verzoek aan de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 

Artikel 6 

1. Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt op zijn verzoek een gegeven als 
opgenomen in bijlage XIV bij dit besluit verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van iedere 
ingeschrevene van wie de actuele adresgegevens in Nederland, die op de persoonslijst zijn 
opgenomen overeenkomen met:
a. een in het verzoek aangegeven adres, of
b. het actuele adres dat op de persoonslijst van een in het verzoek aangegeven ingeschrevene is 

opgenomen.

2. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt slechts om een gegeven dat is 
opgenomen in bijlage XIV bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van 
gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 8 van de Algemene wet inkomensaf-
hankelijke regelingen.

3. Onverminderd het tweede lid, doet de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap slechts een 
verzoek, als bedoeld in het eerste lid, indien een van de op het adres ingeschreven personen:
a. een wettelijk vertegenwoordiger is die op grond van artikel 1.3, eerste lid onder a, punt 1 van 

de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten een aanvraag voor een tegemoet-
koming heeft gedaan;

b. een leerling of student is die op grond van de hoofdstukken 5 en 10 van de Wet tegemoetko-
ming onderwijsbijdrage en schoolkosten een aanvraag voor een tegemoetkoming heeft 
gedaan;

c. een partner is in de zin van artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;
d. een debiteur is als bedoeld in de Wet op de studiefinanciering 2000, die zich heeft verplicht tot 

terugbetaling van de studieschuld, als bedoeld in artikel 6.2 van die wet, of
e. een student is als bedoeld in de Wet op de studiefinanciering 2000, die aangeeft niet op het 

adres van zijn ouders te wonen als bedoeld in artikel 1.5 van die wet en een toelage voor 
uitwonende ontvangt als bedoeld in artikel 1.3 van die wet.

4. Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden slechts gegevens verstrekt, indien 
de gegevens waarvan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in zijn verzoek gebruik 
heeft gemaakt zijn opgenomen in bijlage I tot en met XVII bij dit besluit.

Paragraaf 5. Overige verstrekkingen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Artikel 7 

1. Indien de gegevensverstrekking die op grond van dit besluit aan de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap dient plaats te vinden niet of op onjuiste wijze is geschied, wordt dit 
overeenkomstig hetgeen hierover is geregeld in de systeembeschrijving hersteld. Indien de 
afnemersindicatie ten onrechte niet bij een persoonslijst is geplaatst, ten onrechte is verwijderd of 
ten onrechte niet is verwijderd wordt dit hersteld overeenkomstig hetgeen hierover is bepaald in 
de systeembeschrijving.

2. Indien een verstrekking aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van dit 
besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit 
gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek. Indien de afnemersindicatie als actuele 
aanduiding bij de persoonslijst is vermeld worden tevens gegevens over het begin, de wijziging of 
de beëindiging van het onderzoek zelf verstrekt.

3. Indien de spontane verstrekking van gegevens aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap een gegeven bevat waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare 
orde” is vermeld, bevat de verstrekking tevens deze indicatie. De overige verstrekkingen aan de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die plaatsvinden op grond van dit besluit bevatten 
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geen gegevens waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” is vermeld.

4. Indien aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gegevens worden verstrekt van een 
persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens 
omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn 
opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte 
gegevens.

5. Bij de afvoering van een persoonslijst uit de basisregistratie personen worden aan de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, indien de code “fout” als omschrijving reden opschorting 
bijhouding op de persoonslijst is vermeld en de afnemersindicatie als actuele aanduiding bij de 
persoonslijst is vermeld, de volgende gegevens verstrekt:
a. A-nummer persoon;
b. omschrijving reden opschorting bijhouding;
c. datum opschorting bijhouding.

Paragraaf 6. De verzending en de ontvangst van berichten 

Artikel 8 

Indien als gevolg van infrastructurele wijzigingen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap op grond van dit besluit gegevens moeten worden verstrekt, kan de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens overeenkomen dat de gegevens 
niet worden verstrekt. De overeenstemming tussen de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 9 

Nadat schriftelijke overeenstemming is bereikt met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens kan de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gebruik maken van een alternatief medium als 
bedoeld in de systeembeschrijving bij verstrekking van gegevens als bedoeld in paragraaf 2 en in 
geval van verstrekking van gegevens als gevolg van infrastructurele wijzigingen.

Paragraaf 7. Slotbepalingen 

Artikel 10 

1. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt aan de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op 
hetgeen geregeld is in dit besluit.

2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:
a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap;
b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de Minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 

taak van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 11 

Het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 maart 2016, 2016-
0000132991, wordt ingetrokken.

Artikel 12 

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2016.

Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 30 mei 2016

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
G.M. Keijzer-Baldé
Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
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Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL 
Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam 
en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust 
en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
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BIJLAGE I 

Bijlage bij de artikelen 2 en 5 van dit besluit
RUBRIEK OMSCHRIJVING

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon
01.01.20 Burgerservicenummer persoon
01.02.10 Voornamen persoon
01.02.20 Adellijke titel/predicaat persoon
01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
01.02.40 Geslachtsnaam persoon
01.03.10 Geboortedatum persoon
01.03.20 Geboorteplaats persoon
01.03.30 Geboorteland persoon
01.04.10 Geslachtsaanduiding
01.61.10 Aanduiding naamgebruik

02 OUDER1

02.03.30 Geboorteland ouder1

03 OUDER2

03.03.30 Geboorteland ouder2

04 NATIONALITEIT

04.05.10 Nationaliteit
04.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap
04.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving
08.10.10 Functie adres
08.10.30 Datum aanvang adreshouding
08.11.10 Straatnaam
08.11.15 Naam openbare ruimte
08.11.20 Huisnummer
08.11.30 Huisletter
08.11.40 Huisnummertoevoeging
08.11.50 Aanduiding bij huisnummer
08.11.60 Postcode
08.11.70 Woonplaatsnaam
08.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
08.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
08.12.10 Locatiebeschrijving
08.13.10 Land adres buitenland
08.13.20 Datum aanvang adres buitenland
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RUBRIEK OMSCHRIJVING

08.13.30 Regel 1 adres buitenland
08.13.40 Regel 2 adres buitenland
08.13.50 Regel 3 adres buitenland

10 VERBLIJFSTITEL

10.39.10 Aanduiding verblijfstitel
10.39.20 Datum einde verblijfstitel
10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel
10.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel
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BIJLAGE II 

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit
RUBRIEK OMSCHRIJVING

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon
01.01.20 Burgerservicenummer persoon
01.02.10 Voornamen persoon
01.02.20 Adellijke titel/predicaat persoon
01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
01.02.40 Geslachtsnaam persoon
01.03.10 Geboortedatum persoon
01.03.20 Geboorteplaats persoon
01.03.30 Geboorteland persoon
01.04.10 Geslachtsaanduiding
01.61.10 Aanduiding naamgebruik

04 NATIONALITEIT

04.05.10 Nationaliteit
04.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap
04.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

54 NATIONALITEIT

54.05.10 Nationaliteit
54.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap
54.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner
05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.15.10 Soort verbintenis

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving
08.10.10 Functie adres
08.10.30 Datum aanvang adreshouding
08.11.10 Straatnaam
08.11.15 Naam openbare ruimte
08.11.20 Huisnummer
08.11.30 Huisletter
08.11.40 Huisnummertoevoeging
08.11.50 Aanduiding bij huisnummer
08.11.60 Postcode
08.11.70 Woonplaatsnaam
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RUBRIEK OMSCHRIJVING

08.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
08.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
08.12.10 Locatiebeschrijving
08.13.10 Land adres buitenland
08.13.20 Datum aanvang adres buitenland
08.13.30 Regel 1 adres buitenland
08.13.40 Regel 2 adres buitenland
08.13.50 Regel 3 adres buitenland
08.14.20 Datum vestiging in Nederland
08.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijf-

plaats

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving
58.10.10 Functie adres
58.10.30 Datum aanvang adreshouding
58.11.10 Straatnaam
58.11.15 Naam openbare ruimte
58.11.20 Huisnummer
58.11.30 Huisletter
58.11.40 Huisnummertoevoeging
58.11.50 Aanduiding bij huisnummer
58.11.60 Postcode
58.11.70 Woonplaatsnaam
58.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
58.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
58.12.10 Locatiebeschrijving
58.13.10 Land adres buitenland
58.13.20 Datum aanvang adres buitenland
58.14.10 Land vanwaar ingeschreven
58.14.20 Datum vestiging in Nederland
58.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijf-

plaats

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind
09.01.20 Burgerservicenummer kind
09.02.10 Voornamen kind
09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind
09.02.40 Geslachtsnaam kind
09.03.10 Geboortedatum kind

10 VERBLIJFSTITEL

10.39.10 Aanduiding verblijfstitel
10.39.20 Datum einde verblijfstitel
10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel
10.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

60 VERBLIJFSTITEL

60.39.10 Aanduiding verblijfstitel
60.39.20 Datum einde verblijfstitel
60.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel
60.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

11 GEZAGSVERHOUDING

11.32.10 Indicatie gezag minderjarige
11.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsver-

houding

61 GEZAGSVERHOUDING
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RUBRIEK OMSCHRIJVING

61.32.10 Indicatie gezag minderjarige
61.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsver-

houding
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BIJLAGE III 

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit
RUBRIEK OMSCHRIJVING

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon
01.01.20 Burgerservicenummer persoon
01.02.10 Voornamen persoon
01.02.20 Adellijke titel/predicaat persoon
01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
01.02.40 Geslachtsnaam persoon
01.03.10 Geboortedatum persoon
01.03.20 Geboorteplaats persoon
01.03.30 Geboorteland persoon
01.04.10 Geslachtsaanduiding
01.61.10 Aanduiding naamgebruik

02 OUDER1

02.01.10 A-nummer ouder1
02.01.20 Burgerservicenummer ouder1
02.02.10 Voornamen ouder1
02.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1
02.02.40 Geslachtsnaam ouder1
02.03.10 Geboortedatum ouder1
02.62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder1

03 OUDER2

03.01.10 A-nummer ouder2
03.01.20 Burgerservicenummer ouder2
03.02.10 Voornamen ouder2
03.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2
03.02.40 Geslachtsnaam ouder2
03.03.10 Geboortedatum ouder2
03.62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder2

04 NATIONALITEIT

04.05.10 Nationaliteit
04.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap
04.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

54 NATIONALITEIT

54.05.10 Nationaliteit
54.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap
54.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner
05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.15.10 Soort verbintenis

06 OVERLIJDEN
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RUBRIEK OMSCHRIJVING

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving
08.10.10 Functie adres
08.10.30 Datum aanvang adreshouding
08.11.10 Straatnaam
08.11.15 Naam openbare ruimte
08.11.20 Huisnummer
08.11.30 Huisletter
08.11.40 Huisnummertoevoeging
08.11.50 Aanduiding bij huisnummer
08.11.60 Postcode
08.11.70 Woonplaatsnaam
08.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
08.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
08.12.10 Locatiebeschrijving
08.13.10 Land adres buitenland
08.13.20 Datum aanvang adres buitenland
08.13.30 Regel 1 adres buitenland
08.13.40 Regel 2 adres buitenland
08.13.50 Regel 3 adres buitenland
08.14.20 Datum vestiging in Nederland
08.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijf-

plaats

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving
58.10.10 Functie adres
58.10.30 Datum aanvang adreshouding
58.11.10 Straatnaam
58.11.15 Naam openbare ruimte
58.11.20 Huisnummer
58.11.30 Huisletter
58.11.40 Huisnummertoevoeging
58.11.50 Aanduiding bij huisnummer
58.11.60 Postcode
58.11.70 Woonplaatsnaam
58.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
58.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
58.12.10 Locatiebeschrijving
58.13.10 Land adres buitenland
58.13.20 Datum aanvang adres buitenland
58.14.10 Land vanwaar ingeschreven
58.14.20 Datum vestiging in Nederland
58.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijf-

plaats

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind
09.01.20 Burgerservicenummer kind
09.02.10 Voornamen kind
09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind
09.02.40 Geslachtsnaam kind
09.03.10 Geboortedatum kind

10 VERBLIJFSTITEL
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RUBRIEK OMSCHRIJVING

10.39.10 Aanduiding verblijfstitel
10.39.20 Datum einde verblijfstitel
10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel
10.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

60 VERBLIJFSTITEL

60.39.10 Aanduiding verblijfstitel
60.39.20 Datum einde verblijfstitel
60.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel
60.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

11 GEZAGSVERHOUDING

11.32.10 Indicatie gezag minderjarige
11.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsver-

houding

61 GEZAGSVERHOUDING

61.32.10 Indicatie gezag minderjarige
61.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsver-

houding
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BIJLAGE IV 

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit
RUBRIEK OMSCHRIJVING

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon
01.01.20 Burgerservicenummer persoon
01.02.10 Voornamen persoon
01.02.20 Adellijke titel/predicaat persoon
01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
01.02.40 Geslachtsnaam persoon
01.03.10 Geboortedatum persoon
01.03.20 Geboorteplaats persoon
01.03.30 Geboorteland persoon
01.04.10 Geslachtsaanduiding
01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner
05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.15.10 Soort verbintenis

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving
08.10.10 Functie adres
08.10.30 Datum aanvang adreshouding
08.11.10 Straatnaam
08.11.15 Naam openbare ruimte
08.11.20 Huisnummer
08.11.30 Huisletter
08.11.40 Huisnummertoevoeging
08.11.50 Aanduiding bij huisnummer
08.11.60 Postcode
08.11.70 Woonplaatsnaam
08.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
08.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
08.12.10 Locatiebeschrijving
08.13.10 Land adres buitenland
08.13.20 Datum aanvang adres buitenland
08.13.30 Regel 1 adres buitenland
08.13.40 Regel 2 adres buitenland
08.13.50 Regel 3 adres buitenland
08.14.20 Datum vestiging in Nederland
08.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijf-

plaats
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RUBRIEK OMSCHRIJVING

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving
58.10.10 Functie adres
58.10.30 Datum aanvang adreshouding
58.11.10 Straatnaam
58.11.15 Naam openbare ruimte
58.11.20 Huisnummer
58.11.30 Huisletter
58.11.40 Huisnummertoevoeging
58.11.50 Aanduiding bij huisnummer
58.11.60 Postcode
58.11.70 Woonplaatsnaam
58.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
58.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
58.12.10 Locatiebeschrijving
58.13.10 Land adres buitenland
58.13.20 Datum aanvang adres buitenland
58.14.10 Land vanwaar ingeschreven
58.14.20 Datum vestiging in Nederland
58.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijf-

plaats

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind
09.01.20 Burgerservicenummer kind
09.02.10 Voornamen kind
09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind
09.02.40 Geslachtsnaam kind
09.03.10 Geboortedatum kind

11 GEZAGSVERHOUDING

11.32.10 Indicatie gezag minderjarige
11.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsver-

houding

61 GEZAGSVERHOUDING

61.32.10 Indicatie gezag minderjarige
61.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsver-

houding
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BIJLAGE V 

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit
RUBRIEK OMSCHRIJVING

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon
01.01.20 Burgerservicenummer persoon
01.02.10 Voornamen persoon
01.02.20 Adellijke titel/predicaat persoon
01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
01.02.40 Geslachtsnaam persoon
01.03.10 Geboortedatum persoon
01.03.20 Geboorteplaats persoon
01.03.30 Geboorteland persoon
01.04.10 Geslachtsaanduiding
01.61.10 Aanduiding naamgebruik

04 NATIONALITEIT

04.05.10 Nationaliteit
04.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap
04.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

54 NATIONALITEIT

54.05.10 Nationaliteit
54.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap
54.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner
05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.15.10 Soort verbintenis

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving
08.10.10 Functie adres
08.10.30 Datum aanvang adreshouding
08.11.10 Straatnaam
08.11.15 Naam openbare ruimte
08.11.20 Huisnummer
08.11.30 Huisletter
08.11.40 Huisnummertoevoeging
08.11.50 Aanduiding bij huisnummer
08.11.60 Postcode
08.11.70 Woonplaatsnaam
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08.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
08.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
08.12.10 Locatiebeschrijving
08.13.10 Land adres buitenland
08.13.20 Datum aanvang adres buitenland
08.13.30 Regel 1 adres buitenland
08.13.40 Regel 2 adres buitenland
08.13.50 Regel 3 adres buitenland
08.14.20 Datum vestiging in Nederland
08.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijf-

plaats

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving
58.10.10 Functie adres
58.10.30 Datum aanvang adreshouding
58.11.10 Straatnaam
58.11.15 Naam openbare ruimte
58.11.20 Huisnummer
58.11.30 Huisletter
58.11.40 Huisnummertoevoeging
58.11.50 Aanduiding bij huisnummer
58.11.60 Postcode
58.11.70 Woonplaatsnaam
58.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
58.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
58.12.10 Locatiebeschrijving
58.13.10 Land adres buitenland
58.13.20 Datum aanvang adres buitenland
58.14.10 Land vanwaar ingeschreven
58.14.20 Datum vestiging in Nederland
58.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijf-

plaats

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind
09.01.20 Burgerservicenummer kind
09.02.10 Voornamen kind
09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind
09.02.40 Geslachtsnaam kind
09.03.10 Geboortedatum kind

10 VERBLIJFSTITEL

10.39.10 Aanduiding verblijfstitel
10.39.20 Datum einde verblijfstitel
10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel
10.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

60 VERBLIJFSTITEL

60.39.10 Aanduiding verblijfstitel
60.39.20 Datum einde verblijfstitel
60.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel
60.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

11 GEZAGSVERHOUDING

11.32.10 Indicatie gezag minderjarige
11.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsver-

houding

61 GEZAGSVERHOUDING
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61.32.10 Indicatie gezag minderjarige
61.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsver-

houding
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BIJLAGE VI 

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.
RUBRIEK OMSCHRIJVING

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon
01.01.20 Burgerservicenummer persoon
01.02.10 Voornamen persoon
01.02.20 Adellijke titel/predicaat persoon
01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
01.02.40 Geslachtsnaam persoon
01.03.10 Geboortedatum persoon
01.03.20 Geboorteplaats persoon
01.03.30 Geboorteland persoon
01.04.10 Geslachtsaanduiding
01.61.10 Aanduiding naamgebruik

02 OUDER1

02.01.10 A-nummer ouder1
02.01.20 Burgerservicenummer ouder1
02.02.10 Voornamen ouder1
02.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1
02.02.40 Geslachtsnaam ouder1
02.03.10 Geboortedatum ouder1
02.62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder1

03 OUDER2

03.01.10 A-nummer ouder2
03.01.20 Burgerservicenummer ouder2
03.02.10 Voornamen ouder2
03.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2
03.02.40 Geslachtsnaam ouder2
03.03.10 Geboortedatum ouder2
03.62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder2

04 NATIONALITEIT

04.05.10 Nationaliteit
04.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap
04.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

54 NATIONALITEIT

54.05.10 Nationaliteit
54.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap
54.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner
05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.15.10 Soort verbintenis

06 OVERLIJDEN
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06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving
08.10.10 Functie adres
08.10.30 Datum aanvang adreshouding
08.11.10 Straatnaam
08.11.15 Naam openbare ruimte
08.11.20 Huisnummer
08.11.30 Huisletter
08.11.40 Huisnummertoevoeging
08.11.50 Aanduiding bij huisnummer
08.11.60 Postcode
08.11.70 Woonplaatsnaam
08.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
08.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
08.12.10 Locatiebeschrijving
08.13.10 Land adres buitenland
08.13.20 Datum aanvang adres buitenland
08.13.30 Regel 1 adres buitenland
08.13.40 Regel 2 adres buitenland
08.13.50 Regel 3 adres buitenland
08.14.20 Datum vestiging in Nederland
08.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijf-

plaats

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving
58.10.10 Functie adres
58.10.30 Datum aanvang adreshouding
58.11.10 Straatnaam
58.11.15 Naam openbare ruimte
58.11.20 Huisnummer
58.11.30 Huisletter
58.11.40 Huisnummertoevoeging
58.11.50 Aanduiding bij huisnummer
58.11.60 Postcode
58.11.70 Woonplaatsnaam
58.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
58.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
58.12.10 Locatiebeschrijving
58.13.10 Land adres buitenland
58.13.20 Datum aanvang adres buitenland
58.14.10 Land vanwaar ingeschreven
58.14.20 Datum vestiging in Nederland
58.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijf-

plaats

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind
09.01.20 Burgerservicenummer kind
09.02.10 Voornamen kind
09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind
09.02.40 Geslachtsnaam kind
09.03.10 Geboortedatum kind

10 VERBLIJFSTITEL
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10.39.10 Aanduiding verblijfstitel
10.39.20 Datum einde verblijfstitel
10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel
10.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

60 VERBLIJFSTITEL

60.39.10 Aanduiding verblijfstitel
60.39.20 Datum einde verblijfstitel
60.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel
60.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

11 GEZAGSVERHOUDING

11.32.10 Indicatie gezag minderjarige
11.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsver-

houding

61 GEZAGSVERHOUDING

61.32.10 Indicatie gezag minderjarige
61.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsver-

houding
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BIJLAGE VII 

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit
RUBRIEK OMSCHRIJVING

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon
01.01.20 Burgerservicenummer persoon
01.02.10 Voornamen persoon
01.02.20 Adellijke titel/predicaat persoon
01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
01.02.40 Geslachtsnaam persoon
01.03.10 Geboortedatum persoon
01.03.20 Geboorteplaats persoon
01.03.30 Geboorteland persoon
01.04.10 Geslachtsaanduiding
01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner
05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.15.10 Soort verbintenis

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving
08.10.10 Functie adres
08.10.30 Datum aanvang adreshouding
08.11.10 Straatnaam
08.11.15 Naam openbare ruimte
08.11.20 Huisnummer
08.11.30 Huisletter
08.11.40 Huisnummertoevoeging
08.11.50 Aanduiding bij huisnummer
08.11.60 Postcode
08.11.70 Woonplaatsnaam
08.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
08.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
08.12.10 Locatiebeschrijving
08.13.10 Land adres buitenland
08.13.20 Datum aanvang adres buitenland
08.13.30 Regel 1 adres buitenland
08.13.40 Regel 2 adres buitenland
08.13.50 Regel 3 adres buitenland
08.14.20 Datum vestiging in Nederland
08.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijf-

plaats

25 Staatscourant 2016 nr. 33446 30 juni 2016



RUBRIEK OMSCHRIJVING

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving
58.10.10 Functie adres
58.10.30 Datum aanvang adreshouding
58.11.10 Straatnaam
58.11.15 Naam openbare ruimte
58.11.20 Huisnummer
58.11.30 Huisletter
58.11.40 Huisnummertoevoeging
58.11.50 Aanduiding bij huisnummer
58.11.60 Postcode
58.11.70 Woonplaatsnaam
58.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
58.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
58.12.10 Locatiebeschrijving
58.13.10 Land adres buitenland
58.13.20 Datum aanvang adres buitenland
58.14.10 Land vanwaar ingeschreven
58.14.20 Datum vestiging in Nederland
58.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijf-

plaats

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind
09.01.20 Burgerservicenummer kind
09.02.10 Voornamen kind
09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind
09.02.40 Geslachtsnaam kind
09.03.10 Geboortedatum kind

11 GEZAGSVERHOUDING

11.32.10 Indicatie gezag minderjarige
11.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsver-

houding

61 GEZAGSVERHOUDING

61.32.10 Indicatie gezag minderjarige
61.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsver-

houding
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BIJLAGE VIII 

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit
RUBRIEK OMSCHRIJVING

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon
01.01.20 Burgerservicenummer persoon
01.02.10 Voornamen persoon
01.02.20 Adellijke titel/predicaat persoon
01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
01.02.40 Geslachtsnaam persoon
01.03.10 Geboortedatum persoon
01.04.10 Geslachtsaanduiding
01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving
08.10.20 Gemeentedeel
08.11.10 Straatnaam
08.11.15 Naam openbare ruimte
08.11.20 Huisnummer
08.11.30 Huisletter
08.11.40 Huisnummertoevoeging
08.11.50 Aanduiding bij huisnummer
08.11.60 Postcode
08.11.70 Woonplaatsnaam
08.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
08.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
08.12.10 Locatiebeschrijving

27 Staatscourant 2016 nr. 33446 30 juni 2016



BIJLAGE IX 

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.
RUBRIEK OMSCHRIJVING

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon
01.01.20 Burgerservicenummer persoon
01.02.10 Voornamen persoon
01.02.20 Adellijke titel/predicaat persoon
01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
01.02.40 Geslachtsnaam persoon
01.03.10 Geboortedatum persoon
01.04.10 Geslachtsaanduiding

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving
08.10.20 Gemeentedeel
08.11.10 Straatnaam
08.11.15 Naam openbare ruimte
08.11.20 Huisnummer
08.11.30 Huisletter
08.11.40 Huisnummertoevoeging
08.11.50 Aanduiding bij huisnummer
08.11.60 Postcode
08.11.70 Woonplaatsnaam
08.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
08.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
08.12.10 Locatiebeschrijving
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BIJLAGE X 

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit
RUBRIEK OMSCHRIJVING

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon
01.01.20 Burgerservicenummer persoon
01.02.10 Voornamen persoon
01.02.20 Adellijke titel/predicaat persoon
01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
01.02.40 Geslachtsnaam persoon
01.03.10 Geboortedatum persoon
01.04.10 Geslachtsaanduiding

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim
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BIJLAGE XI 

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.
RUBRIEK OMSCHRIJVING

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon
01.01.20 Burgerservicenummer persoon
01.02.10 Voornamen persoon
01.02.20 Adellijke titel/predicaat persoon
01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
01.02.40 Geslachtsnaam persoon
01.03.10 Geboortedatum persoon
01.03.20 Geboorteplaats persoon
01.03.30 Geboorteland persoon
01.04.10 Geslachtsaanduiding
01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner
05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.15.10 Soort verbintenis

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving
08.10.10 Functie adres
08.10.30 Datum aanvang adreshouding
08.11.10 Straatnaam
08.11.15 Naam openbare ruimte
08.11.20 Huisnummer
08.11.30 Huisletter
08.11.40 Huisnummertoevoeging
08.11.50 Aanduiding bij huisnummer
08.11.60 Postcode
08.11.70 Woonplaatsnaam
08.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
08.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
08.12.10 Locatiebeschrijving
08.13.10 Land adres buitenland
08.13.20 Datum aanvang adres buitenland
08.13.30 Regel 1 adres buitenland
08.13.40 Regel 2 adres buitenland
08.13.50 Regel 3 adres buitenland
08.14.20 Datum vestiging in Nederland
08.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijf-

plaats
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58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving
58.10.10 Functie adres
58.10.30 Datum aanvang adreshouding
58.11.10 Straatnaam
58.11.15 Naam openbare ruimte
58.11.20 Huisnummer
58.11.30 Huisletter
58.11.40 Huisnummertoevoeging
58.11.50 Aanduiding bij huisnummer
58.11.60 Postcode
58.11.70 Woonplaatsnaam
58.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
58.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
58.12.10 Locatiebeschrijving
58.13.10 Land adres buitenland
58.13.20 Datum aanvang adres buitenland
58.14.10 Land vanwaar ingeschreven
58.14.20 Datum vestiging in Nederland
58.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijf-

plaats

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind
09.01.20 Burgerservicenummer kind
09.02.10 Voornamen kind
09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind
09.02.40 Geslachtsnaam kind
09.03.10 Geboortedatum kind

11 GEZAGSVERHOUDING

11.32.10 Indicatie gezag minderjarige
11.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsver-

houding

61 GEZAGSVERHOUDING

61.32.10 Indicatie gezag minderjarige
61.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsver-

houding
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BIJLAGE XII 

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.
RUBRIEK OMSCHRIJVING

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon
01.01.20 Burgerservicenummer persoon
01.02.10 Voornamen persoon
01.02.20 Adellijke titel/predicaat persoon
01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
01.02.40 Geslachtsnaam persoon
01.03.10 Geboortedatum persoon
01.03.20 Geboorteplaats persoon
01.03.30 Geboorteland persoon
01.04.10 Geslachtsaanduiding
01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner
05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.15.10 Soort verbintenis

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving
08.10.10 Functie adres
08.10.30 Datum aanvang adreshouding
08.11.10 Straatnaam
08.11.15 Naam openbare ruimte
08.11.20 Huisnummer
08.11.30 Huisletter
08.11.40 Huisnummertoevoeging
08.11.50 Aanduiding bij huisnummer
08.11.60 Postcode
08.11.70 Woonplaatsnaam
08.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
08.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
08.12.10 Locatiebeschrijving
08.13.10 Land adres buitenland
08.13.20 Datum aanvang adres buitenland
08.13.30 Regel 1 adres buitenland
08.13.40 Regel 2 adres buitenland
08.13.50 Regel 3 adres buitenland
08.14.20 Datum vestiging in Nederland
08.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijf-

plaats
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RUBRIEK OMSCHRIJVING

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving
58.10.10 Functie adres
58.10.30 Datum aanvang adreshouding
58.11.10 Straatnaam
58.11.15 Naam openbare ruimte
58.11.20 Huisnummer
58.11.30 Huisletter
58.11.40 Huisnummertoevoeging
58.11.50 Aanduiding bij huisnummer
58.11.60 Postcode
58.11.70 Woonplaatsnaam
58.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
58.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
58.12.10 Locatiebeschrijving
58.13.10 Land adres buitenland
58.13.20 Datum aanvang adres buitenland
58.14.10 Land vanwaar ingeschreven
58.14.20 Datum vestiging in Nederland
58.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijf-

plaats

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind
09.01.20 Burgerservicenummer kind
09.02.10 Voornamen kind
09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind
09.02.40 Geslachtsnaam kind
09.03.10 Geboortedatum kind

11 GEZAGSVERHOUDING

11.32.10 Indicatie gezag minderjarige
11.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsver-

houding

61 GEZAGSVERHOUDING

61.32.10 Indicatie gezag minderjarige
61.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsver-

houding
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BIJLAGE XIII 

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.
RUBRIEK OMSCHRIJVING

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon
01.01.20 Burgerservicenummer persoon
01.02.40 Geslachtsnaam persoon
01.03.10 Geboortedatum persoon
01.04.10 Geslachtsaanduiding

08 VERBLIJFPLAATS

08.11.20 Huisnummer
08.11.60 Postcode
08.11.70 Woonplaatsnaam
08.13.10 Land adres buitenland
08.13.20 Datum aanvang adres buitenland
08.13.30 Regel 1 adres buitenland
08.13.40 Regel 2 adres buitenland
08.13.50 Regel 3 adres buitenland
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BIJLAGE XIV 

Bijlage bij artikel 6 van dit besluit.
RUBRIEK OMSCHRIJVING

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon
01.01.20 Burgerservicenummer persoon

02 OUDER1

02.01.10 A-nummer ouder1
02.01.20 Burgerservicenummer ouder1

03 OUDER2

03.01.10 A-nummer ouder2
03.01.20 Burgerservicenummer ouder2

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind
09.01.20 Burgerservicenummer kind
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BIJLAGE XV 

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.
RUBRIEK OMSCHRIJVING

58 VERBLIJFPLAATS

58.13.30 Regel 1 adres buitenland
58.13.40 Regel 2 adres buitenland
58.13.50 Regel 3 adres buitenland
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BIJLAGE XVI 

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.
RUBRIEK OMSCHRIJVING

55 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP (HISTORISCH)

55.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
55.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner
55.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
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BIJLAGE XVII 

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.
RUBRIEK OMSCHRIJVING

12 REISDOCUMENT

12.35.10 Soort Nederlands reisdocument
12.35.20 Nummer Nederlands reisdocument
12.35.30 Datum uitgifte Nederlands reisdocument
12.35.50 Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument
12.35.60 Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument
12.35.70 Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument
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TOELICHTING 

1. Algemeen 

Inleiding 

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie 
personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van 
persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de 
gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland 
woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden 
door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen 
in de basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over 
niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De 
gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen 
kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en 
niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systemati-
sche verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens 
uit de basisregistratie personen verstrekt.

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking 

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de 
basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een 
gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en 
deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 
3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg 
van deze toelichting zal worden gesproken over ″de afnemer″ worden daarmee zowel overheidsorga-
nen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

Het autorisatiebesluit 

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen 
hiertoe een verzoek in bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is 
aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de aanvrager op systemati-
sche wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de 
beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen 
(Besluit BRP).
Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de 
goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, 
gewaarborgd.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt 
bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer 
worden verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden 
in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatieta-
belregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan 
de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2. Toelichting op de wijzen van verstrekken 

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen 
plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:
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De spontane verstrekking van gegevens 

Met behulp van de spontane verstrekking van gegevens kan een afnemer zijn eigen bestand actueel 
houden. De afnemer wordt met behulp van deze gegevensverstrekking op de hoogte gehouden van 
mutaties in de gegevens van de personen die tot de doelgroep van de afnemer behoren. Om de 
spontane verstrekking mogelijk te maken moeten de persoonslijsten van deze personen worden 
gemarkeerd. De markering vindt plaats door het opnemen van de afnemersindicatie van de afnemer 
bij de betreffende persoonslijst.
De spontane verstrekking betreft een vastgestelde (sub)set van gegevens van een persoonslijst. Zodra 
de afnemersindicatie van een afnemer bij een persoonslijst is geplaatst krijgt deze afnemer eenmalig 
de gehele set gegevens verstrekt. Hierna krijgt de afnemer, indien een van de in de set opgenomen 
gegevens wijzigt, het oude en het nieuwe gegeven verstrekt. Bij opname van een gegeven bevat de 
verstrekking het nieuwe gegeven, bij verwijdering van een gegeven bevat de verstrekking het 
verwijderde gegeven.

Afnemersindicaties kunnen op drie verschillende wijzen bij een persoonslijst worden geplaatst. In de 
eerste plaats op verzoek van een afnemer. Ten tweede door middel van een selectie: eenmalig of 
periodiek worden afnemersindicaties geplaatst bij persoonslijsten die aan een bepaalde voorwaarde 
voldoen. Ten derde door middel van sleutelrubrieken, waarbij een afnemersindicatie bij de persoons-
lijst wordt opgenomen indien een bepaald gegeven op de persoonslijst van een persoon wordt 
opgenomen of gewijzigd en de desbetreffende persoonslijst na die wijziging of opneming aan één of 
meer gestelde voorwaarden voldoet.
De afnemersindicatie wordt niet bij een persoonslijst geplaatst als dezelfde afnemersindicatie reeds 
als actuele aanduiding bij de persoonslijst is opgenomen.

In het geval dat een ingeschrevene over wie gegevens verstrekt worden niet (meer) behoort tot de 
doelgroep dient bij de persoonslijst van die ingeschrevene geen afnemersindicatie (meer) voor te 
komen. Dit betekent dat de afnemer de verplichting heeft de eerder geplaatste afnemersindicatie te 
laten verwijderen. De afnemersindicatie blijft als historische aanduiding bij de persoonslijst van de 
ingeschrevene staan.

De verstrekking op verzoek 

Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt krijgen. In het autorisa-
tiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke categorieën personen mogen worden opge-
vraagd.

De adresverstrekking op verzoek 

Op verzoek worden gegevens verstrekt van alle personen die op dat moment zijn ingeschreven op een 
bepaald adres in Nederland. In het verzoek kan worden aangegeven welk adres het betreft. Echter, in 
het verzoek kunnen in plaats van het adres ook gegevens van een ingeschrevene worden opgenomen. 
De gegevensverstrekking bevat dan de gegevens van alle personen die op dat moment op hetzelfde 
adres zijn ingeschreven als de (in het verzoek aangeduide) ingeschrevene. De set gegevens die mag 
worden opgevraagd is opgenomen in het autorisatiebesluit.

Overige verstrekkingen 

Door technische problemen kan het voorkomen dat het berichtenverkeer in een bepaalde periode niet 
of niet juist heeft plaatsgevonden. Ook kan voorkomen dat afnemersindicaties ten onrechte zijn 
verwijderd of niet zijn opgenomen. Om dit te herstellen wordt een zogenaamd “herstelbericht” 
verstuurd. Tevens worden de ontbrekende afnemersindicaties (opnieuw) geplaatst of verwijderd.

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, 
wordt hiervan melding gedaan.

Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie “onjuist dan wel strijdigheid met de 
openbare orde” geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en worden daarom in principe niet 
verstrekt. Uitzondering hierop is de spontane verstrekking die het gevolg is van de correctie van het 
foutieve gegeven. Deze spontane verstrekking vindt wel plaats, waarbij met het oude gegeven dat 
wordt verstrekt tevens de indicatie “onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” wordt 
meeverstrekt.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen ondermeer 
gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschor-
ting bijhouding van de persoonslijst meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst 
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van een niet-ingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de persoonslijst 
geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen gegevens heeft aangeleverd. 
Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of de gegevens over de aanleverende organisatie, 
voor zover die gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden 
verstrekt uit een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

Een persoonslijst die ten onrechte in de basisregistratie personen is opgenomen, wordt afgevoerd. Bij 
afvoering worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst en het administra-
tienummer van de ingeschrevene verstrekt.

3. De verzending en ontvangst van berichten 

Onder infrastructurele wijziging wordt verstaan een gemeentenaamswijziging, een samenvoeging van 
gemeenten, een opdeling van een gemeente in een aantal nieuwe gemeenten of een gemeentedeel-
wijziging. Door een infrastructurele wijziging kan een groot aantal persoonslijsten gewijzigd worden 
met als gevolg dat aan de afnemer gegevens worden verstrekt. Het is mogelijk dat de afnemer geen 
behoefte heeft aan de ontvangst van deze gegevens of deze gegevens op andere wijze verstrekt wenst 
te krijgen. Om de verstrekking van overbodige gegevens te voorkomen, maakt het besluit het mogelijk 
dat overeengekomen wordt dat deze gegevens niet of op andere wijze worden verstrekt.

Over de verstrekking van gegevens via alternatieve media, al dan niet naar aanleiding van infrastruc-
turele wijzigingen, over de leverings- en selectiedata en over andere relevante onderwerpen dient 
overeenstemming te zijn met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

4. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs (in deze toelichting 
genoemd: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1. 1, 
onder t, van de Wet BRP.

4.1. Taken van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt zich onder meer bezig met de uitvoering 
van de Wet op de studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Les- en cursusgeldwet, 
de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, onderdelen van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet overige OCW-subsidies (lerarenbeurs voor 
scholing en zij-instroom). In het kader hiervan verzorgt de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap onder meer het uitkeren van studiefinanciering en de controle hierop bij met name 
uitwonende studenten, het innen van studieschulden, het verstrekken van studietoelagen en beurzen, 
studiefinanciering in het buitenland en het innen van lesgelden.

In de Wet op het onderwijstoezicht wordt het beheer van het basisregister onderwijs (hierna: BRON) 
opgedragen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het BRON zijn de gegevens 
opgeslagen van alle leerlingen in het voortgezet en beroepsonderwijs en van alle leerlingen in het 
primair onderwijs.

In het BRON moet een bij wet vastgestelde set persoons- en onderwijsgegevens van alle leerlingen en 
studenten die in Nederland onderwijs volgen worden opgenomen. Het BRON heeft tot doel gegevens 
te verstrekken aan die overheidsinstellingen, die dit nodig hebben in verband met de uitvoering van 
hun taak. In de wet is limitatief vastgelegd welke instanties voor welke taak bevoegd zijn gebruik te 
maken van persoonsgegevens uit het BRON, en welke instanties de beschikking krijgen over niet tot 
op de persoon herleidbare gegevens.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is tevens belast met het beheer van het register 
vrijstellingen en vervangende leerplicht als bedoeld in artikel 24k2 van de Wet op het onderwijstoe-
zicht. In het register is een bij wet vastgestelde set gegevens opgenomen van jongeren die in 
aanmerking komen, of wensen te komen, voor een vrijstelling van de verplichting te zijn ingeschreven 
bij een school of instelling zoals bedoeld in artikel 4a van de Leerplichtwet 1969. Het register vrijstel-
lingen en vervangende leerplicht heeft onder meer tot doel burgemeester en wethouders te voorzien 
van gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken inzake handhaving van de 
Leerplichtwet 1969 en de Minister gegevens te verstrekken voor de bijstelling van het aantal voortij-
dige schoolverlaters. Voorts heeft het register het doel ten behoeve van beleidsvorming landelijk en 
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per woongemeente een overzicht te maken van het aantal jongeren dat (eerder) is vrijgesteld en het 
aantal jongeren dat een vervangende leerplicht heeft en heeft gehad. Met het register is het mogelijk 
om landelijk uniform de vrijstellingen en vervangende leerplicht op individueel niveau vast te leggen, 
waardoor jongeren met een vrijstelling of vervangende leerplicht die verhuizen, zichtbaar zijn voor de 
nieuwe gemeenten en het voor scholen zichtbaar is dat een leerling een vrijstelling of vervangende 
leerplicht heeft.

Verder worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap taken uitgevoerd op grond 
van de het staatsexamenbesluit VO van 28 juli 2000 en het staatsexamenbesluit Nederlands als 
tweede taal van 14 oktober 1993 (administratie rondom staatsexamens) en de Wet op het diplomare-
gister (beheer van het diplomaregister).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is voorts belast met de erkenning van 
EG-beroepskwalificaties van migrerende beroepsbeoefenaars ten aanzien van de uitoefening van 
cultuurberoepen, beroepen in de kinderopvang en de verkrijging van een onderwijsbevoegdheid. 
Voorts behandelt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoeken tot verlening van de 
bevoegdheid tot het geven van voortgezet onderwijs op basis van een buiten de Europese Unie 
behaald bewijsstuk en verzoeken om toestemming tot het voeren van Nederlandse titulatuur.

Wanneer een onderwijsvolger een persoon machtigt, kan deze gemachtigde bepaalde (rechts)hande-
lingen verrichten voor de volmachtgever. De persoonsgegevens uit de basisregistratie personen zijn 
nodig ter identificatie van de gemachtigde wanneer deze namens de volmachtgever (rechts)handelin-
gen wil verrichten.

Bovengenoemde taken worden in mandaat uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

4.2. Wijzen van verstrekken aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de 
vervulling van de hierboven beschreven taken op systematische wijze verstrekt uit de basisregistratie 
personen. De systematische verstrekking aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt 
plaats door middel van spontane verstrekking, gegevensverstrekking op verzoek en de verstrekking 
van adresgegevens op verzoek. Tot de doelgroepen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap behoren zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.

De spontane verstrekking van gegevens aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt spontane verstrekking van gegevens die zijn 
opgenomen in bijlage I. De afnemersindicaties kunnen worden geplaatst op verzoek, met behulp van 
een selectie en met behulp van sleutelrubrieken.

Jaarlijks worden de persoonslijsten geselecteerd van ingezetenen die in de maand van de selectie de 
leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt en jonger zijn dan 18 jaar. Bij deze persoonslijsten 
wordt de afnemersindicatie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geplaatst.
De afnemersindicatie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt tevens meteen, 
door middel van sleutelrubrieken, bij een persoonslijst geplaatst in het geval het een persoon betreft 
die de leeftijd ven 2 jaar en 6 maanden heeft bereikt en jonger is dan 18 jaar die ingezetene wordt.

Voorheen ontving de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een jaarlijkse selectie waarbij de 
persoonslijsten van ingezetenen werden geselecteerd die de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hadden 
bereikt en jonger waren dan 3 jaar en 6 maanden. Bij deze geselecteerde persoonslijsten – van 
kinderen die in het opvolgende jaar de leerplichtige leeftijd zouden bereiken – werd een afnemersindi-
caties geplaatst.

Voor een goede vervulling van de leerplicht taken van DUO is het noodzakelijk dat DUO gegevens 
verstrekt krijgt over alle (potentieel) leerplichtigen. Ook kinderen in de leerplichtige leeftijd die zich in 
Nederland vestigen. Daarom is het plaatsen van afnemersindicaties door middel van sleutelrubrieken 
toegevoegd bij persoonslijsten van nieuw ingezetenen in de leeftijdscategorie van 2 jaar en 6 
maanden tot 18 jaar Om ervoor te zorgen dat er geen personen worden gemist, correspondeert de 
onderste leeftijdsgrens met de ondergrens van de jaarlijkse selectie.

Tevens is de jaarlijkse selectie verruimd door de leeftijdscategorie te verhogen tot 18 jaar. Op deze 
wijze wordt – net als voorheen – jaarlijks een afnemersindicatie geplaatst bij de nieuwe doelgroep 
leerplichtigen en wordt er, wanneer er per abuis geen afnemersindicatie voorkomt bij een persoons-
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lijst van een potentieel leerplichtige, alsnog een afnemersindicatie geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan voorts op verzoek afnemersindicaties plaatsen 
bij persoonslijsten van ingeschrevenen die in het BRON en het Register vrijstellingen en vervangende 
leerplicht zijn opgenomen.

Er kunnen tevens indicaties worden geplaatst bij ingeschrevenen aan wie studiefinanciering wordt 
toegekend of bij wie studieschulden worden geïnd in het kader van de Wet op de studiefinanciering 
2000. De afnemersindicaties kunnen worden geplaatst bij de persoonslijst van studenten, maar in 
bepaalde gevallen ook bij de persoonslijst van de ouders van deze student.

Voorts kunnen afnemersindicaties worden geplaatst bij leerlingen die lesgeld zijn verschuldigd op 
grond van de Les- en cursusgeldwet.

In het geval dat een ingeschrevene over wie gegevens verstrekt worden niet (meer) behoort tot de 
doelgroep dient bij de persoonslijst van die ingeschrevene geen afnemersindicatie (meer) voor te 
komen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze worden op verzoek verwijderd.

De verstrekking van gegevens op verzoek aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Naast de ingeschrevenen over wie spontaan gegevens verstrekt kunnen worden (zie hiervoor de 
toelichting bij de spontane verstrekking van gegevens) kunnen op verzoek ook gegevens worden 
opgevraagd over de volgende ingeschrevenen.

Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in bijlage II tot en met XIII en bijlage XV tot en met XVII 
bij dit besluit. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beperkt zijn vragen om persoonsge-
gevens tot de persoonslijsten van ingeschrevenen die in artikel 5 zijn opgesomd en tot de gegevens 
die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn wettelijke taak.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan op grond van de Wet studiefinanciering BES 
gegevens opvragen over studenten die zijn vertrokken van de BES-eilanden naar Nederland of elders. 
De gegevens zijn nodig om deze studenten te kunnen wijzen op hun verplichting tot terugbetaling van 
studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering BES.

Ter uitvoering van de Wet op de studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbij-
drage en schoolkosten kunnen gegevens worden opgevraagd over partners. De WTOS-bijdrage is een 
inkomensafhankelijke regeling. Ter bepaling van de draagkracht voor toepassing van de WTOS wordt 
het inkomen van de partner meegenomen (artikel 1.1 en 2.23 van de WTOS juncto artikel 7 van de 
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen). De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
moet de opgegeven partnergegevens controleren en onderzoeken of de betreffende partner geregis-
treerd staat op het adres van de aanvrager van de WTOS-bijdrage. Ook voor de uitvoering van de Wet 
op de studiefinanciering 2000 is het nodig om de partnergegevens te kunnen controleren. Om 
aanspraak te maken op de eenoudertoeslag mag de student bijvoorbeeld geen partner hebben. 
Partnergegevens zijn voorts van belang om de draagkracht van debiteuren te bepalen t.b.v. de 
vaststelling van de hoogte van terug te betalen termijnen.

Ter uitvoering van de Wet op de studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbij-
drage en schoolkosten kunnen ook gegevens worden opgevraagd over zogenoemde “telkinderen”. 
Kinderen tellen mee voor de berekeningsgrondslag voor de studiefinanciering (artikel 3.9 Wet op de 
studiefinanciering 2000). Ook is het aantal kinderen van de ouders relevant voor berekening van de 
tegemoetkoming op de grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. De 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gegevens uit de basisregistratie personen nodig 
om te kunnen controleren of sprake is van deze telkinderen.

Tijdens het subsidietraject voor de lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom dient de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te beschikken over actuele gegevens van de aanvragers van de 
lerarenbeurs.

DUO Examendiensten verzorgt voor de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de administra-
tie rondom de staatsexamens. Bij de aanmelding van een deelnemer dient DUO de persoonsgegevens 
van de deelnemer te controleren. Voor correspondentie over de uitslag van het examen zijn actuele 
adresgegevens nodig.

DUO beheert, in mandaat van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het diplomaregister. 
Daarbij staan het beheer en het beschikbaar stellen van diplomagegevens centraal. De persoonsgege-
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vens uit de basisregistratie personen zijn nodig ter identificatie van de persoon als diens diploma 
wordt opgevraagd. De gegevensset voor deze taak sluit aan bij de persoonsgegevens die zijn 
opgesomd in artikel 24o, eerste lid, onder a, van de Wet op het diplomaregister.

Voor de uitvoering van de taken: erkenning van EG-beroepskwalificaties, afgeven van een onderwijs-
bevoegdheid en verlenen van toestemming tot het gebruiken van de Nederlandse titulatuur, zijn de 
gegevens uit de basisregistratie personen nodig ter identificatie van de aanvrager.

Het Register Paspoortsignaleringen (RPS) is een registratie van personen aan wie een paspoort kan 
worden geweigerd of waarvan een paspoort kan worden vervallen verklaard. DUO kan namens de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een verzoek doen tot opname in het RPS. Voor de 
uitvoering van deze taak op grond van artikel 22, onder b, van de Paspoortwet zijn gegeven uit de 
basisregistratie personen nodig om vast te kunnen stellen of een betrokkene in het bezit is van een 
geldig reisdocument en tot wanneer deze geldig is.

Adresverstrekking op verzoek aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan tevens gegevens verstrekt krijgen van 
personen die op hetzelfde adres in Nederland ingeschreven zijn als een in het verzoek aangeduide 
persoon of die op een adres door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingeschreven 
zijn. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is alleen bevoegd om deze gegevens te 
verzoeken indien deze noodzakelijk zijn om in verband met de uitvoering van een wettelijke taak de 
samenstelling van een adres te achterhalen. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn te bepalen of een student 
nog steeds is ingeschreven in zijn ouderlijk huis. De afnemer verzoekt slechts om gegevens die zijn 
aangegeven in bijlage XIV.

4.3. Toelichting te verstrekken gegevens 

Welke persoonsgegevens opgenomen moeten worden in het BRON en het Register vrijstellingen en 
vervangende leerplicht is vastgelegd in de Wet op het onderwijstoezicht. De persoonsgegevens in het 
BRON en het Register vrijstellingen en vervangende leerplicht zijn afkomstig uit de basisregistratie 
personen. Om ervoor te zorgen dat het BRON en het Register vrijstellingen en vervangende leerplicht 
gevuld worden met actuele gegevens uit de basisregistratie personen, krijgt de Minister van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap spontaan de gegevens verstrekt die opgenomen zijn in bijlage I bij dit 
besluit. Deze gegevens kunnen ook op verzoek verstrekt worden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gebruikt het burgerservicenummer om koppelin-
gen aan te leggen tussen de verschillende verstrekkingen die uit de basisregistratie personen worden 
ontvangen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft tevens de mogelijkheid het gegeven 
“07.70.10 Indicatie geheim” op te vragen. Met dit gegeven wordt aangeduid of een ingeschrevene de 
gemeente heeft verzocht om zijn of haar gegevens niet te verstrekken aan bepaalde derden.
Indien dit het geval is, kan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanvullende maatrege-
len treffen om de privacy van de ingeschrevene te waarborgen.

Het gegeven “06.08.10 Datum overlijden” wordt onder meer verstrekt om te kunnen bepalen hoeveel 
telkinderen een ouder heeft. Met genoemd gegeven kan worden gecontroleerd of een telkind niet is 
overleden.

De gegevens over het buitenlandse adres zijn nodig om studenten of hun ouders, die verhuizen naar 
het buitenland te kunnen aanschrijven voor de terugbetaling van studieschulden. Historische 
adresgegevens zijn nodig om achteraf adresgegevens te kunnen controleren, bijvoorbeeld in het kader 
van bezwaar- en beroepsprocedures.

De gegevens uit categorie 12 zijn noodzakelijk om vast te kunnen stellen of een persoon in het bezit is 
van een geldig reisdocument en tot wanneer dit reisdocument geldig is. De Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap kan met de reisdocumentgegevens bepalen of een signalering op grond van 
artikel 22 van de Paspoortwet aangewezen is.

De gegevensset die de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op verzoek kan vragen is 
ruimer dan de spontane set. De reden hiervoor is dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap op verzoek gericht afzonderlijke gegevens kan opvragen die voor een specifieke situatie 
noodzakelijk zijn.
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5. Inlichtingenplicht 

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in zijn taak, in de regelingen 
waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in 
de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor 
de verantwoordelijkheid van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

6. Wijzigingen 

Met dit besluit wordt het autorisatiebesluit van 16 maart 2016, 20160000132991, ingetrokken. Deze 
intrekking is het gevolg van het wijzigingen van de autorisatie. De jaarlijkse selectie waarbij afnemers-
indicaties worden geplaatst, wordt gewijzigd. Voorts wordt een autorisatie voor plaatsing van 
afnemersindicatie door middel van sleutelrubrieken toegevoegd en wordt de doegroep ‘gemachtigde’ 
aangepast.

Er vindt voorts een eenmalige selectie plaats, waarbij afnemersindicaties worden geplaatst bij 
persoonslijsten van ingezetenen tussen de leeftijd van 2 jaar en 10 maanden en 18 jaar waar nog geen 
actuele afnemersindicatie voorkomt. Het betreft persoonslijsten van ingezetenen die reeds tot de 
doelgroep van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap behoren.

7. Publicatie 

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internet-
pagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, www.rvig.nl.
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